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ACTUACIONS DEL FESTIVAL 30 NITS

Tango amb Marcelo Mercadante. Tangos clàssics, altres del moder- 
nitzador’ del gènere Astor Piazzolla i composicions de collita pròpia van donar 
forma al magnífic concert que, dins el Festival Internacional de Música de Sa
badell de Joventuts Musicals, va oferir el pasat 15 de juliol Marcelo Mercadan
te amb el Quinteto Porteño a l ’amfiteatre de l’Espai Cultura.
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Poulenc í els poetes surreallstes a l’Alliance. En el marc de la 
commemoració del 50è aniversari de la mort de Francis Poulenc, la cantant 
Maria Dolors Aldea li va dedicar l’ interessant recital poeticomusical que va 
oferir divendres a l’Alliance Française. dins el cicle «Elles», una selecció de les 
seves cançons junt amb textos de poetes surrealistes francesos.

Pedro Rlllz triomfa a l’Àgora. El talent polièdric del sabadellenc Pedro 
Ruiz, actor sabadellenc amb bona formació de mim, va brillar a l ’espectacle 
que va oferir dissabte passat a l’Espai Àgora de Sant Oleguer amb textos d'ell I 
del col·lectiu Rara Avis, «Edmundo y Elvira: dos monólogos y una mentira». Una 
mirada humorística i incisiva sobre situacions ben quotidianes.

Shakespeare a l’amfiteatre. No era novetat el Molt soroll per no res del 
Teatre Sant Vicenç, que ja va tenir un merescut èxit a l’escenari de la Creu Alta. 
Però dissabte passat, amb una mica de retard per la pluja, van tenir una nova 
oportunitat a l ’amfiteatre de veure aquesta excel·lent posada en escena del 
clàssic de Shakespeare amb direcció d'Oriol Alguersuari i Montse Azanuy.
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Gran festa de swing a l’Àgora. Si el que volien era festa, la van tenir. 
La «Nit de Swing» a l’Àgora de Sant Oleguer va fer ballar moltes parelles, diven
dres passat, amb música en directe i la coordinació d'Eugeni i Mercè Sánchez, 
de l’escola Crazy Legs. Un nom molt oportú per a aquesta alegre passió.

Latín-jazz des de la gandula. L'espai a l'aire lliure del restaurant La Ca
pella es va omplir diumenge al vespre per sentir còmodament la proposta en 
directe del Nico Martín Group, un contagiós quintet que bascula entre el jazz. 
els ritmes ‘latin’ o tocs flamencs. Debuten amb el CD Gravitado Quàntica.


